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תל א־סמכ (פורפיריון/שקמונה)
בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית

מיכאל איזנברג

על  בהסתמך  והביזנטית  הרומית  ההלניסטית,  בתקופות  חיפה  של  לחופה  א-סמכ  תל  האתר  תולדות  את  סוקר  המאמר 

העדויות הארכיאולוגיות והאפיגרפיות, ועל העדויות ההיסטוריות המרכזיות לדמותו של היישוב במהלך תקופות אלו. כן תוצג 

ההצעה לזהות את האתר עם העיירה פורפיריון (הדרומית).

חפירותיו הנרחבות של יוסף אלגביש באתר ב-17 עונות חפירה (1963–1979) היו המרכזיות בכל הנוגע לחשיפת השכבות 

מן התקופות הללו. מכלולים ביזנטיים נחפרו גם בידי חוקרים אחרים לפני חפירותיו של אלגביש ובעיקר אחריהן. החפירות 

האחרונות בתל בראשות שי בר (2010–2012), ובשטח העיירה מדרום בראשות מיכאל איזנברג, נערכו מטעם אוניברסיטת 

עיקרי  את  לאגד  וניסינו  והביזנטית  המאוחרת  הרומית  התקופה  מן  מכלולים  בעיקר  נחשפו  המחודשות  בחפירות  חיפה. 

מסקנותיו ותוצאות חפירותיו של אלגביש לכדי תמונה מעודכנת של היישוב בתל א-סמכ בתקופות אלו.

ניתוח העדויות ההיסטוריוגרפיות, מפות היסטוריות, איגוד הנתונים הארכיאולוגיים, תעשיית הארגמן המפותחת באתר, ולבסוף 

עוצמתו של היישוב הנוצרי באתר בתקופה הביזנטית — כל אלה מחזקים את ההנחה כי לפנינו העיירה פורפיריון (הדרומית) 

הנוצרית ולא שקמונה היהודית. שיא פריחתו של היישוב הייתה בתקופה הביזנטית, שבה הוא התפרס על שטח של כ־80 

דונמים. פורפיריון ניטשה בסוף המאה ה-6 או ראשית המאה ה-7 לספירה, כנראה לפני כיבוש הארץ בידי הצבא הפרסי.

מבוא
חיפה  של  לחופה  א־סמכ  תל  האתר  תולדות  את  סוקר  המאמר 
מתמקד  המאמר  והביזנטית.  הרומית  ההלניסטית,  בתקופות 
ההיסטוריים  ובמקורות  האפיגרפיות  הארכיאולוגיות,  בעדויות 
חפירותיו   .(1 (איור  אלו  בתקופות  היישוב  של  לדמותו  המרכזיים 
 (1979–1963) חפירה  עונות  ב־17  באתר  אלגביש  של  הנרחבות 
האלה.  התקופות  מן  השכבות  לחשיפת  הנוגע  בכל  המרכזיות  היו 
מכלולים ביזנטיים נחפרו גם בידי חוקרים אחרים לפני חפירותיו של 
שי  של  בניהולו  בתל  האחרונות  החפירות  אחריהן.  ובעיקר  אלגביש 
איזנברג  מיכאל  בניהול  מדרום  העיירה  ובשטח   ,(2012–2010) בר 
(איזנברג 2021;  הכט  קרן  במימון  חיפה  אוניברסיטת  מטעם  נערכו 
בר 2021; איזנברג ובר 2021). בחפירות המחודשות נחשפו בעיקר 
לאגד  וניסינו  והביזנטית,  המאוחרת  הרומית  התקופה  מן  מכלולים 
תמונה  לכדי  אלגביש  של  חפירותיו  ותוצאות  מסקנותיו  עיקרי  את 

מעודכנת של היישוב בתל א־סמכ בתקופות אלו.1

התקופה ההלניסטית
התל  בשטח  נחשפו  ההלניסטית  התקופה  מן  מועטים  שרידים 
בחפירותיו של אלגביש, אך לא נתגלו כאלה בשטחים שלמרגלותיו, 
ולפיכך אין עד כה כל מענה לצביונו של היישוב בתקופה זו (שכבות 
מהתקופה  שרידים  של  שפע   2.(34  :1994 אלגביש  אצל  ו־5   4
התל,  על  בר  של  בחפירותיו  וגם  אלגביש  בחפירות  נתגלו  הפרסית 
של  בחפירותיו  ההלניסטית  התקופה  מן  שריד  כל  אותר  לא  אבל 
העיירה  בשטח  איזנברג  בחפירות  נתגלו  לא  גם  כאלו  שרידים  בר. 
מן  שזוהו  מטבעות  כ־300  מתוך  בודד  מטבע  רק  ומדרום.  ממזרח 
החפירות של משלחת אוניברסיטת חיפה שייך לתקופה זו (טבלאות 
עד  היחיד  שהיה  אלגביש,  של  העדויות  לאור  מפתיע  הדבר  ו־2).   1
כה לזהות את שרידי התקופה באתר. מאחר שלא התפרסם כל דין 
וחשבון או פרסום סופי של חפירותיו, הרי מקורות המידע העיקריים 
אלגביש  חלקיים.  ופרסומים  הממצאים  קטלוג  החפירה,  ארכיון  הם 
חיל  מחנה  שקמונה:  חפירות   — התקופה  בת  למצודה  חוברת  ייחד 
מצב יווני מימי החשמונאים (1972). החוברת בת 30 עמודים כוללת 
הממצא,  אופי  על  לעמוד  מאפשרים  שאינם  טקסט  עמודי  כמה 

מיכאל איזנברג: המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן, אוניברסיטת חיפה 
mayzenb@gmail.com

להצעת זיהוי לשמו של האתר ראו דיון להלן. כדי למנוע חוסר בהירות אשתמש   1
כאן ככל האפשר בשמו הערבי של האתר, שאינו נתון בוויכוח — (תל) א־סמכ 
— אף שבמרבית הפרסומים מופיע השם ִשְׁקמֹוָנה (Šiqmônah), וכך גם שמם 

של שמורת הטבע והגן הלאומי.
לתל  ממזרח  בדיקה  בתעלת  הסלע  מעל  רק  נתגלו  הלניסטיים  שרידים   2

(אלגביש 1992: 1558).
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מאוחר  בפרסום  התקופה.3  בת  מצודה  של  קיומה  על  ולא  כמותו 
 — התל  ראש  על  מצודות  שתי   (1556  :1992) אלגביש  תיאר  יותר 
האחת מהתקופה הפרסית המאוחרת והאחרת הלניסטית. המצודה 
סמוך  נבנתה  חדרים,  קטעי  שלושה  ממנה  שנשתמרו  הראשונה, 
מצודה  המאה.  אותה  בסוף  וחרבה  לפנה"ס  ה־4  המאה  לאמצע 
וחצר,  חדרים  עשרה  חלקית  ונחפרו  זוהו  שממנה  יותר,  מאוחרת 
חרבה סמוך לשנת 130 לפנה"ס. הממצאים כוללים כלים למלאכות 
ביתיות, כלי חרס תמימים ובהם אמפורות מיובאות, ונרות מן המאות 
מטבעות  כמה  נמצאו  כן  במחסנים.  שנתגלו  לפנה"ס  וה־2  ה־3 
סלאוקיים מן המחצית השנייה של המאה ה־2 לפנה"ס וידיות רודיות 
כוללת  האפיגרפית  העדות  חותם.  טביעות  ועליהן  התקופה  בנות 
 .(dipinto) ביוונית  דיו  כתובות  ועליהם  פניקיים  קנקנים  שברי  שני 
הקנקנים מתוארכים לשנת 130 לפנה"ס (תיארוך המבוסס בעיקר 

זו).  לשנה  השנייה  המצודה  חורבן  את  שקבע  אלגביש,  פרסומי  על 
שייך  למי  מציינת  והאחרת  הכלי  תכולת  את  מתארת  אחת  כתובת 

.(Ecker 2011) הכלי

למצודה  שייכים  שחשף  השרידים  כי  ודאות  אין  אלגביש,  שמציין  כפי 
ההלניסטית (1992: 1556). מעיון בתוכניותיו בתיקי החפירה ובפרסומים 
לא מזוהה שום שריד אדריכלי שיאושש את קיומן של המצודות או את 
הממצא  מיעוט  לו.  ומחוצה  התל  על  התקופה  בן  היישוב  של  צביונו 
והיעדר בניית גזית האופיינית לביצורי התקופה, נוסף על היעדר מוחלט 
קטן  יישוב  על  מרמזים  התל,  לשטח  מחוץ  התקופה  מן  ממצאים  של 
התקופה  מן  קבורה  מערות  היעדר  לציין  גם  יש  בשטחו.  ומצומצם 
ההלניסטית בבית הקברות של היישוב במורדות הכרמל, אם כי לו היו 
בנמצא מערות כאלה הן ודאי הושמשו מחדש בתקופות מאוחרות יותר. 
בנתונים אלו יש אישוש מסוים לכך שתלמי ה־9 ַלתירוס לא נחת בחוף 
תל א־סמכ בשנת 103 לפנה"ס עם כוח של 30,000 חיילים בדרכו לעכו, 
כפי שמציין יוסף בן מתתיהו (להלן), ומכאן שאין לזהות את האתר של 
התקופה ההלניסטית, ואף שרידים מאוחרים יותר, עם היישוב שקמונה 

.(Sycaminon)

התקופה הרומית
וביישוב  התל  בתחום  נתגלו  הרומית  התקופה  מממצאי  מעט 
למרגלות התל. בדומה לתקופה ההלניסטית התיאורים נסמכים על 

אינם  אלגביש  של  ביומניו  התיאור  ואף  הספורים  התצלומים  התוכניות,   3
מאפשרים לזהות מצודה או כל מבנה הגנתי אחר. המטבעות מחפירותיו של 
אלגביש לא פורסמו. הם מופיעים בין השורות בפרסומיו, ואחדים מהם בקטלוג 
מחפירותיו  המטבעות  בזיהוי  עקביות  כל  שאין  מאחר  אך  המשלחת,  ממצאי 
הטעיה.  למנוע  כדי   2 בטבלה  להכלילם  שלא  בחרתי  במספריהם,  לא  ואף 
הם  אך  האתר,  להבנת  חשובים  ההלניסטית  התקופה  מן  והממצא  המטבעות 
לא מצאו את דרכם לאוצרות המדינה. אני מודה לדונלד צבי אריאל, ראש ענף 
מטבעות ברשות העתיקות, על המידע. עד השנים האחרונות לא התאפשרה 
חיפה,  מוזיאוני  במחסני  אלגביש  של  החפירה  וממצאי  תיקי  אל  מלאה  גישה 
לצורך  הרלוונטיים  התיקים  עותקי  את  לי  ששלח  מומלדזה  לסטאס  ותודתי 

המחקר.

איור 1: תצלום אוויר של סביבת תל א־סמכ והמורדות המערביים של הכרמל. התחום בתכלת מסמן את שטחה המשוער של העיירה בשיא התפשטותה 
בתקופה הביזנטית (צילום מ' איזנברג).
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פרסומיו של אלגביש ויומניו, שכן בחפירות האחרות באתר לא נתגלו 
שרידי היישוב הרומי חוץ מבכמה שטחי חפירה מצומצמים בחפירות 
איזנברג מדרום לתל, אך ללא ארכיטקטורה ברורה. אלגביש מתאר 
שרידי  את  הרסה  ובנייתה  התל  ראש  על  שנבנתה  רומית  מצודה 
המצודה ההלניסטית. הוא מתאר מצודה רומית שהוקמה במחצית 
השנייה של המאה ה־1 לספירה וחרבה באמצע המאה ה־3 (אלגביש 
אי  שהכין  מהתוכניות  ואולם,   .(108–105 :1994 ;1558–1557 :1992
לא  ושרידיו  הרומית,  התקופה  מן  המבנה  אופי  על  לעמוד  אפשר 

נתגלו בחפירות המחודשות של בר.

ממצאים מהתקופה הרומית הקדומה (המאה ה־1 לפנה"ס—המאה 
לו,  ומדרום  לתל  ממזרח  אחדים  בשטחים  נתגלו  לספירה)  ה־1 
לזהות  אפשר  היה  לא  קירות  של  ויסודות  בודדות  רצפות  זולת  אך 
ובהם  הקדומה  הרומית  התקופה  של  חרס  כלי  שלמים.  מבנים 
צידו  את  השוטפת  בים  סערה  כל  לאחר  מתגלים  רבים  יבוא  כלי 
ממצאי  בין  החוף.  לאורך  בחתכים  מזוהים  ואלו  התל,  של  המערבי 
התקופה בולטת גמה לטבעת מקרנליאן (מאות 2–3 לספירה) ועליה 
בחפירות  נתגלתה  הגמה  ניצחון.  סמלי  נושא  רץ  גבר  של  תיאור 
ביוונית  אותיות  כמה  ועליו  קטן  שיש  שבר  לתל.  מדרום  איזנברג 
השטח  פני  על  התגלה  אך  הרומית,  לתקופה  הנראה  ככל  שייך 
מהתקופה  מטבעות  עשרה  זוהו   .(Staab and Eisenberg 2021)
מאוחרים  רומיים  מטבעות   48 ועוד  לספירה),   3–1 (מאות  הרומית 
 1 (טבלאות  לספירה  ה־4  המאה  של  הראשונה  המחצית  מן 

ו־2).

מתוארכות  וכולן  בריכות  של  רבות  עשרות  נתגלו  היישוב  בתחום 
התל  לתחום  מחוץ  אזור  כמעט  אין  הרומית.  התקופה  לסוף 
שמתבצעת בו חפירה ואין מוצאים אחת מן הבריכות הללו (איזנברג 
2021: איורים 4–6). מרבית הבריכות דומות באופן בנייתן; רבועות עם 
פינות פנימיות מעוגלות, הקירות הראשיים בנויים בגזית ובתווך אבני 
מליטה  בחומר  הנתונות  גוויל  באבני  בנויים  המחיצות  וקירות  גוויל, 
במקרים  ורק  איכותי,  הידראולי  בטיח  מטויחות  הבריכות  איכותי. 
הבריכה.  רצפת  אל  המוליכות  מטויחות  מדרגות  ישנן  חריגים 
שהבריכות  ניכר  לבן.  תעשייתי  מפסיפס  או  מטיח  עשויות  הרצפות 
נועדו לאצור נוזלים, אך שאלת ייעודן לא נפתרה באופן חד־משמעי. 
ונדמה  הטקסטיל  למלאכת  שימשו  לפחות  מקצתן  אלגביש,  לדעת 
לספירה  ה־4  המאה  באמצע  לשמש  חדלו  הבריכות  צודק.  שהוא 
בערך, וזמן קצר לאחר מכן, בסוף מאה זו, התחדש היישוב והבריכות 
נהפכו למבני מגורים או שכוסו כליל (אלגביש 1994: 111, 114; וראו 

כאן איזנברג 2021).

מכלול הבריכות הגדול ביותר נחשף בידי אלגביש כ־100 מ' מדרום־
מערב לרום התל, שטחו טרפזי מעט, כ־20x35 מ' והוא מצוי במרחק 
או  ניקוז  כל  אין   .(3–2 (איורים  החוף  מקו  בודדים  מטרים  עשרות 
רדודות,  ואחרות  עמוקות  מקצתן  הבריכות,  בין  צינורות  מערכת 
נדגם  בריכות  מכמה  הטיח  אחת.  ממערכת  חלק  שכולן  ניכר  אך 
בידי המחבר ופ' גייר, שהפיק מהן במעבדה פולן.4 תוצאות בדיקות 
פשתה  של  הן   43%—34%  — מובהקות  הן  הדגימות  מארבע  הפולן 

הבריכות  שמכלולי  ההשערה  את  מחזקות  אלו  עדויות   .(Linum)
שימשו לייצור בדים או צביעתם, ולכך יש קשר הדוק להפקת צבע 
הארגמן. מצבורי קונכיות ארגמונים נתגלו מדרום לתל וגם כאשפת 
מילוי בבריכות (ראו להלן בסיכום). בריכה נוספת, אך שונה לחלוטין 
טבלת  בסביבת  התל  למרום  ממערב  מ'  כ־95  נמצאת  באופייה, 
העגולה  הבריכה  איורים 4–5).  שקמונה,  ים  משמורת  (חלק  הגידוד 
 Galili and Sharvit) ובמחקר  החופי  בנוף  היטב  מוכרת  והחצובה 
5 קוטרה כ־5 מ' ועומקה כמטר אחד. שתי תעלות ברוחב 

152 :1998).א
של 0.35 מ' נחצבו בחלקה המערבי לכיוון הים כדי ליצור תנועת מים 
עבור בעלי החיים שהוחזקו בבריכה. בקצות התעלות החצובות יש 
את  לסכור  שנועדו  עץ  או  אבן  דלתות  עבור  אנכיות  תעלות  שרידי 
לקיר  הנראה  ככל  נועדה  הבריכה  בהיקף  חצובה  תעלה  המעבר. 
עץ שהגביה את המתקן ומנע מבעלי החיים לצאת. הבריכה הייתה 
להחזקת  מיטבית  ודאי  והייתה  חיים  דגים  להחזקת  לשמש  עשויה 
חלזונות ארגמונים בחיים בטרם יופק מהם הארגמן. לא ניתן לתארך 
את הבריכה בהיעדר כל חומר מתארך ובהיעדר זיקה לשרידים בתל 
הסמוך. עם זאת, צורת הבנייה, מיקומה של הבריכה והזיקה להפקת 

הארגמן מאפשרים לתארכה בזהירות לתקופה הרומית.

שהיה  הרושם  עולה  הרומית  התקופה  מן  הממצאים  מתפרוסת 
הארגמן  הפקת  ועל  הטקסטיל  כלכלת  על  שנשען  פורח  יישוב  זה 
לספירה,  ה־4  המאה  לאמצע  סמוך  באחת  חדל  היישוב  היוקרתי. 
ייתכן  הביזנטית.  בתקופה  הנראה  ככל  התקיים  לא  זה  כלכלי  וענף 
שהיה לכך קשר למשבר הכלכלי הגדול באימפריה הרומית במאה 
צבע  של  הערך  גם  וכך  הביקוש  מירידת  הדבר  נבע  ואולי  ה־3, 

הארגמן ומוצריו.

התקופה הביזנטית
נתחם  והוא  התפשטותו  לשיא  היישוב  הגיע  הביזנטית  בתקופה 
ברכס הכרמל ממזרחו, שם מוקם בית הקברות, ובים ממערבו. גבולו 
הצפוני והדרומי של היישוב אינם ודאיים, אך מיקומם משוער לאור 
וביומניו  בפרסומים  אלגביש  של  תיאוריו  ולאור  החדשות  החפירות 
המזרחי  חלקו  עד  ברציפות  התפרס  שהיישוב  נניח  אם   .(1 (איור 
דונמים  ב־80  שטחו  את  לאמוד  נוכל   ,(4 כביש  (עד  לכרמל  הנושק 
(ובכלל זה אזורי תעשייה צמודים).6 אלגביש חשף שכונות ביזנטיות 

לא  הן  שבו  במקום  הבריכות,  של  התחתון  בחלקן  קידוחים  ארבעה  נעשו   4
הופרעו או שומרו. פ' גייר (2014), דין וחשבון על אודות בדיקות הפולן בבריכות 
בשקמונה (לא פורסם). בבדיקת הביקורת על פני השטח לא נתגלה כלל פולן 

של פשתה.

הבריכה תועדה במהלך החפירות בסיועה של צילה הראל.  5

חישוב זה מבוסס על שטח יישובי רציף לאורך חוף הים במערב, בצפון כ־50   6
 ,4 כביש  של  המזרחי  קצהו  במזרח  לאוקיינוגרפיה,  הלאומי  למכון  מצפון  מ' 
הנושק כמעט למורדות הכרמל, ובדרום כ־25 מ' מדרום לתעלות הבדיקה של 
אלגביש שנעשו מדרום לכנסייה הדרומית (איור 1). היישוב היה עשוי להשתרע 
מדרום לנקודה זו, ויחד עם זה אין ודאות שהייתה רציפות יישובית בכל השטח 
האמור. יש לזכור, שכל אימת שבוצעה חפירת הצלה בשטח זה, התגלו מבני 
אינן  ומזרחה  הרכבת  מסילת  מקו  יישוב  לשרידי  העדויות  ותעשייה.  מגורים 
 ,(Hirschfeld 2006: 140–142) מועט  הממצא  כי  ציין,  י׳ הירשפלד  אחידות. 
וח׳ טורגה וע׳ עד (2012: 127–128) ציינו כי הבנייה איכותית באבני גזית ויש גם 
אזור תעשייה (שאותו אין הם מכלילים בחישוב שטח היישוב). דומה דעתו של 
 Kletter) ר׳ קלטר, שכן בחפירותיו נחשפו שרידי יישוב מתוכננים ובנויים היטב
176 :2010). אלגביש אמד את השטח ב־110 דונמים, כולל היישוב בדרום עד 
כ־110  הוא  המתקבל  השטח  אכן  שם  עד  השתרע  האתר  אם  צרפת״.  ״דרך 
כי  אחת  לא  מציין  אלגביש  אדרבא,  לכך;  אישוש  כל  ברשותנו  אין  אך  דונמים, 
מדרום  היישוב  שטח  קצה  את  מהווה  הדרומית)  (הכנסייה  הגדול"  "המנזר 
(1994: 28). הירשפלד אמד את שטח היישוב בלא יותר מ־49 דונמים (2006: 

141). טורגה — ועד בלפחות 96 דונמים (2012: 127).
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איור 2: תצלום אוויר אנכי של שטח הבריכות התעשייתיות מדרום לתל (צילום מ' איזנברג).

איור 3: בריכות במכלול התעשייתי מדרום לתל לאחר יום גשמים. מבט צפונה לכיוון התל (צילום מ' איזנברג).
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איור 5: הבריכה העגולה – מבט לכיוון דרום־מערב (צילום מ' איזנברג).

איור 4: תצלום אוויר של התל והבריכה העגולה למערבו (צילום ד' סילברמן וי' נדל).
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מתוכננות ובהן רחובות מרוצפים, מערכות ניקוז ותעלות מים ממזרח 
ומדרום לתל. את רובן הוא תיארך למאה ה־6 לספירה, אולם הקמתן 
ודאי החלה כבר בשלהי המאה ה־4 כפי שהוא מעיד בכמה מקרים. 
בדומה, מסקנותינו מהחפירה מדרום לתל הן, שהכנסייה הדרומית 
גבי  על  לספירה  ה־5  ה־4–ראשית  המאה  בסוף  נבנו  הסמוך  והאזור 
שרידים רומיים מאוחרים (כאן, איזנברג 2021). רק חלק מן הממצא 
 (2013–2010) המחודשות  החפירות  במהלך  אלגביש.  בידי  פורסם 
ערכנו גם פעולות חשיפה מחדש, תיעוד ושימור, בעיקר של שטיחי 
פסיפסים בחלק הדרומי של העיירה: בעיקר של הכנסייה הדרומית 
(איזנברג 2021) וקטעי פסיפס נוספים מצפון לה (איור 6). הממצא, 
בעיקרו מחפירותיו של אלגביש (1994: 109–147), מגוון ועשיר: כלי 
ראשי  חרב,  קמיעות,  מעוטרות,  גמות  שתי  קולמוסים,  בולות,  יבוא, 
מסחריות  משקולות  מעובדים,  עצם  כלי  בליסטרה,  ואבני  חיצים 
ועוד.  דיג  ציוד  חקלאיים,  כלים  בדים,  לייצור  עדויות  ומאזניים,  רבות 
אמידים  בבתי  הן  החפירות,  במהלך  נתגלו  אחדות  פסיפס  רצפות 
של  נרחב  שוד  עקב  למדיי  דלה  המבנים  השתמרות  בכנסיות.  והן 
אבני הגזית, לעיתים עד היסודות. בתחום העיירה נעשו כמה חפירות 
וכביש  הברזל  מסילת  בתוואי  המזרחיים  בשוליים  בעיקר  הצלה, 
עדות  כל  ללא  ביזנטיות  שכבות  ורק  אך  נחשפו  אלו  בחפירות   .4
נוצריים  ציבור  מבני  של  ברובו  היה  הממצא  יותר.  קדום  לממצא 
נחשפו  וכן  תעשייה,  ומכלולי  מגורים  בתי  (מנזר/כנסייה/קפלה), 

  Dothan 1955 ;2012 ועד הכרמל (טורגה  במורדות  קבורה  מערות 
.(Hirschfeld 2006; Kletter 2010

מן  הממצא  עיקר  לה,  הסמוך  והשטח  הדרומית  הכנסייה  זולת 
התקופה הביזנטית מן החפירות המחודשות שייך לשכבה שנחשפה 
לאורך  התל)  מרום  מ'  כ־20  של  ובאורך  מ'  של 5–7  (ברוחב  בחתך 
 ,A שטח   ,2012–2010 בר  (חפירות  התל  של  המזרחית  פאתו 
7 כאן נחשפה סדרת חדרים 

ריבועים K–L/14–17, בר 2021: 10-9).א
המאה  מן  אחד  לשלב  הנראה  ככל  ושייכים  התל  במדרון  בנויים 
ובעיקר  התמימים  החרס  כלי  ממצא  פי  על  וזאת  לספירה,  ה־5 
קטע  נחשף  התל,  ברום  כמעט  העליון,  החפירה  בריבוע  המטבעות. 
בחלקו,  הרוס  הפסיפס  השטח.  לפני  מתחת  ממש  פסיפס  מרצפת 
ששרד  עיטור,  בו  ויש  ס"מ)   2x2) לבנות  טסרה  אבני  עשוי  מרביתו 
גיאומטרי  עיטור  של  וראשיתו  אדומה  כפולה  מסגרת  של  חלקית, 
ממזרח  הסמוך  בחדר  ואפורים.8  אדומים  בטסרה  למדיי  פשוט 

איור 6: שני שטיחי פסיפס ביזנטיים מצפון־מזרח לכנסייה הדרומית (כנראה מן המאה ה־6 לספירה) במהלך פעולות השימור. מבט לכיוון התל 
(צילום מ' איזנברג).

אני מודה לש׳ בר על המידע ולי׳ גחט אשר ניהלה את שטח החפירה וכתבה את   7
הדין וחשבון שסייע בכתיבת שורות אלו.

 (L11A-020) הפסיפס  נתגלה  שבו  העליון  בשטח  הועמקה  שהחפירה  מאחר   8
והועברה  לוחות  שישה  גבי  על  בוצעה  הפסיפס  העתקת  להעתיקו.  הוחלט 
מתחת  במרס 2011.  ג'נאח  א׳  המשמר  בידי  העתיקות  ברשות  שימור  למנהל 
 361–355 לשנים  המתוארך  בודד  מטבע  התגלה   (L117) הפסיפס  לתשתית 

לספירה (טבלה 1).
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אחד  לספירה,  מ־351–402  המתוארכים  מטבעות  שישה  התגלו  בלוקוס 188   9
לספירה.  ל־408–450  המתוארך  שחוק  מטבע  ועוד  ל־403–408  המתוארך 
מ־351–455  מטבעות  שמונה  רומיים,  מטבעות  שלושה  נתגלו   192 בלוקוס 
ומטבע  לספירה  ה־4–ה־5  המאה  מסוף  שחוקים  מטבעות  חמישה  לספירה, 

מ־491–498 (טבלאות 1 ו־2).

לחרב הקצרה יש להב בודד באורך של 46 ס"מ וקצה קטום אלכסונית. החרב   10
היא ככל הנראה סקרמסקס (scramasax) אירופי (גרמנית/גאלית?) מטיפוס 
לא מוכר באזורנו ודורשת מחקר נפרד (אני מודה למ׳ קזנסקי ולת׳ שמידט על 
סיועם בהכוונה הראשונית). אלגביש (1994: 147 איור 131) מתאר גם כן חרב, 

ארוכה יותר, מהתקופה הביזנטית.

מעבדת  מנהל  ירמולין,  א׳  של  האמונות  בידיו  נעשה  הקטן  הממצא  שימור   11
השימור במכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן.

לספירה,  לשנים 218–222  תוארך  הראשון  מטבעות:  שני  התגלו  בלוקוס 103   12
והשני מתוארך לסוף המאה ה־4–ה־5 לספירה.

(A/3-4) ובלוקוסים המכסים את רצפת החדר (L192, L188) נתגלו 
את  הכיל   (A/3-6) ממזרחו  החדר  אדומים.9  עלים  בדגמי  קיר  ציורי 
הממצא העשיר ביותר באתרו. חדר זה שימש קומת קרקע או מרתף 
ונחשפה בו תמונה דרמטית של חורבן עז בשריפה. שכבת שריפה 
עבה כיסתה על עשרות רבות של ממצאים שנתגלו באתרם, וחלקם 
נפלו מקומת העל. עיקר הממצא היה כלי חרס, נרות, ממצא מתכת 
רוצף  החדר  מפוחמת.  תבואה  של  (שקים?)  מצבורים  שלושה  וכן 
 (A/3-8) ביותר  והנמוך  המזרחי  והחלל  פשוטה,  פסיפס  ברצפת 
של  עשיר  וממצא  שריפה  שכבת  ומעליו  אבן  אריחי  רצפת  עם  היה 
כללו  החדרים  של  השריפה  משכבות  הממצאים  ומתכת.  חרס  כלי 
כ־80 קנקנים ואמפורות מיובאות ופיטסים (40 מהם רופאו), עשרות 
וברונזה  ברזל  פרזול  כלל  המתכת  ממצא  ופכיות.  קערות  צלחות, 
רגליים  שלוש  בעל  (קנדלברום)  לנר  פליז  כן  גדולה,  עץ  תיבת  של 
בעת  האש  עוצמת   10.(8–7 (איורים  קצרה  ברזל  וחרב  מעוצבות, 
בלוקוס  הקנקנים.11  פני  את  שעיוותה  עד  עזה  כה  הייתה  השריפה 
לתארך  רק  לא  המסייע  מטבע  נתגלה   (L103) הרצפה את  המכסה 
את הממצאים אלא גם לחזק את ההנחה שהם חלק מסדרת חדרים 
בכנסייה  גם  מזרח.12  כלפי  והתמוטטה  בשריפה  שחרבה  אחת 
לאמצע  הוא  אף  מתוארך  וחורבנה  שריפה  סימני  הובחנו  הדרומית 

המאה ה־5 לספירה (איזנברג 2021: 92). 

הביזנטית,  לשכבה  מתחת  התל,  ברום  בר  של  החפירה  בשטחי 
הופיעה מייד השכבה מהתקופה הפרסית, ואילו בחלקיו התחתונים 
של התל הופיעה מייד זו הברזלית מתחת לביזנטית (בר 2021; שלוי 
2021). השכבות הביזנטיות הרסו ככל הנראה את השכבות האחרות, 
ועל כן זולת לכמה שברי חרס הלניסטיים ורומיים לא נתגלה מתחת 

לשכבות הביזנטיות כל ממצא המאוחר מהתקופה הפרסית.

הממצא האפיגרפי מן האתר כולל ארבע כתובות ביוונית מחפירות 
החדשות  מהחפירות  כתובות  שתי  ועוד   (Ameling 2011) העבר 
צביון  ולרובן   ,(Staab and Eisenberg 2021) הדרומית  בכנסייה 
ביוונית,  כיתוב  ועליהם  קטנים  ממצאים  להוסיף  יש  אלו  על  נוצרי. 
בחפירות  נתגלתה  עופרת  (בולת  ובולות  קמיעות  משקולות,  כגון 
היה  לא  חלקית  כריסטוגרמה  לזיהוי  זולת  אך   ,B1334 המחודשות, 
הוכחה  משום  רק  לא  יש  האפיגרפיות  בעדויות  לקוראה).  אפשר 

לנוכחות הנוצרית אלא גם רמז למנהל כנסייתי ביישוב.

נוצרית  אוכלוסייה  של  ברורה  נוכחות  על  מורים  החפירות  ממצאי 
בכל מהלך התקופה הביזנטית. העדות למנזר אחד או יותר בשוליים 
המזרחיים, הכנסייה הדרומית על שלביה השונים וממצא עשיר עם 

סממנים נוצריים ממחישים את זהותה הנוצרית של האוכלוסייה.

בראשית  לחלוטין  חרב  שהיישוב  בפרסומיו,  אחת  לא  טוען  אלגביש 
המאה ה־7, במהלך הכיבוש המוסלמי (סמוך לשנת 638 לספירה). 
אין בממצא כל עדות לחורבן ואף לא לתיארוך מאוחר זה של נטישת 
האתר. נתקשה אף לשייך את חורבן היישוב לכיבוש הפרסי בשנת 
613 לספירה, שכן ממצא המטבעות הוא מובהק והתגלה מטבע אחד 
בלבד מן המחצית הראשונה של המאה ה־7 (טבלאות 1 ו־2). קלטר 
שחפר,  המזרחי  השטח  לפחות  או  שהיישוב,  מניח,   (177  :2010)
המזרחיים  שוליו  לנטישת  דומה  תיארוך  בערך.   600 בשנת  ניטשו 
ראשית  עד  הנטישה  אירעה  ולדעתם  ועד,  טורגה  נתנו  היישוב  של 
ובעיקר  החפירות,  מן  העדויות  כלל  לאור   .(128 :2012) ה־7  המאה 
המוחלטת  נטישתה  את  לתארך  מציע  אני  המטבעות,  עדות  נוכח 
הנראה  ככל  הייתה  זו  מאה  לספירה.  ה־6  המאה  לסוף  העיירה  של 
שיאו של היישוב, ואין כל עדות לאסון טבע או לחורבן כללי שיסבירו 

איור 7: כלי החרס שנתגלו בשכבת השריפה ועברו רפאות (צילום מ' איזנברג).
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המטבעות  עדות  כאן  וגם  מחדש,  הוקם  לא  היישוב  הנטישה.13  את 
מובהקת (טבלה 2).

משיש,  הפריטים  עושר  המתוכננת,  הבנייה  אופי  היישוב,  של  גודלו 
גגות  עם  איתנה  בנייה  מזכוכית,  טסרה  הכוללת  הפסיפס  מלאכת 
עיירה  זו  שהייתה  מלמדים  אלה  כל   — רבים  יבוא  ופריטי  רעפים 

ביזנטית אמידה.

סוגיית קיומו של נמל באתר

בחופו של היישוב תל א־סמכ לא נתגלה כל נמל או מעגן מלאכותי. 
סירות דיג קטנות יכלו לעגון במפרצון הזעיר המכונה ג'ורת אל־מסרי 
(איורים 1, 4) הסמוך לתל, אולם הספינות נאלצו לעגון הרחק מעבר 
 (bollards) סלע  זקפי  שבעה  זיהה  גלילי  אהוד  הרדודה.  לשונית 
לאורך החוף, מדרום לתל (2009: 8) והציע כי אלו שימשו לקשירת 
אל  הספינות  מן  המטען  הועבר  כננות  ובסיוע  בים,  שעגנו  הספינות 
ים  בתנאי  רק  זה  באזור  להתבצע  יכלה  הפריקה  לדבריו,  היבשה. 

נוחים ובאמצעות סירות.

ממצא המטבעות

החפירות בתל א־סמכ הניבו 442 מטבעות הניתנים לקריאה (טבלה 
ברורות  ארכיאולוגיות  ושכבות  בנויים  מכלולים  מתוך  מקצתם   .(2
ואחרים מפני השטח. ריכוזם מעניק עדות מהימנה לתקופות קיומו 
של היישוב, ולעיתים גם על תקופות שיא ושפל. יש חשיבות לאיתור 
מיקום המטבעות, אך זה לא יידון כאן בהרחבה. מטבעות רבים התגלו 
בחפירותיו הנרחבות של אלגביש באתר, אך אלו לא פורסמו ועד כה 
לא נודע גורלם. טבלה 1 מציגה את הנתונים המלאים של החפירות 
חיפה  אוניברסיטת  מטעם  המשלחת  של  א־סמכ  בתל  המחודשות 
המטבעות  כלל  של  הסיכום  את  מציגה   2 וטבלה   ,(2013–2010)
כרונולוגית  לחלוקה  בהתאם  ופורסמו,  א־סמכ  בחפירות  שהתגלו 
ועליה  וניתח,   (2012) קול  שאיגד  הטבלה  על  מבוסס  זה  אגד  גסה. 

נוספו נתוני שני מטבעות שהתגלו בחפירתו של סעיד (2009) ו־296 
המטבעות שהתגלו וזוהו בידינו. לנתונים החדשים חשיבות רבה שכן 
ולא  כה,  עד  לנו  ידוע  שהיה  מזה  כפול  מטבעות  מספר  מציגים  הם 
המזרחיים,  בשוליה  ולא  עצמה  בעיירה  מקורם  מכך —  חשוב  פחות 

שם נעשו מרבית חפירות ההצלה.14

זיהוי האתר
אחר  והתפתח  הקטן  א־סמכ  תל  על  שתחילתו  האתר,  של  זיהויו 
ה־19.  המאה  מראשית  מחקרי  בוויכוח  נתון  שסביב,  בשטחים  כך 
בתקופות  בזיהויו  שתסייע  כתובת  כל  באתר  כה  עד  נתגלתה  לא 
השונות. השם הערבי שהשתרש בתקופה המודרנית לתל וחורבותיו 
הוא תל א־סמכ (Tell es-Samak) — ״תל הדגים״ — אולי בשל הדגה 
והוא  ההיסטוריות  המפות  בכל  מופיע  זה  שם  לו.  בסמוך  השופעת 
העוגן הגיאוגרפי היחיד העומד לרשותנו (איור 9). נדמה כי הראשון 
להציע לזהות את שקמונה (סיקמינה) עם תל א־סמכ ואף להקדיש 
 De Saulcy 1874:) לה ולאתרים הסמוכים דיון מעמיק היה דה סוסי
152–149), אחריו קונדר (Conder 1876: 16–17), פון מולינן (1908: 
זה,  זיהוי  אימץ  אלגביש  נוספים.15  וחוקרים  בעמוד 442)  מפה   ,164
ומאז נקבע שמו של האתר "שקמונה": "בגלל ההתאמה הגיאוגרפית 
המקום,  של  הערבי  לשמו  השם  דמיון  בגלל  והן  במקורות  למוזכר 
מקובל לזהות את שקמונה עם האתר הנוכחי" (אלגביש 1994: 28). 
איני מוצא דמיון רב בין השמות א־סמכ לשקמונה, ומשמעותן שונה 

בתכלית (דגים לעומת שקמים או עץ התות).

האתר  של  הנכון  הזיהוי  בדבר  לתהות  המשיכו  אחדים  חוקרים 
לטינית  ביוונית,  ההיסטוריוגרפיות  העדויות  אך  הסמוכים,  והאתרים 
מעבר  ודאי,  מיקום  לתת  כדי  דיין  מדויקות  אינן  היהודיים  ובמקורות 
הכרמל.  מראש  הרחק  לא  הפניקי  החוף  על  שוכנת  שהעיירה  לכך 
ההשערה  את  העלו  וחוקרים  זה,  את  זה  סותרים  המקורות  מן  חלק 
כי ייתכן ששמו של האתר נדד בתקופות השונות מחיפה לסביבת תל 
א־סמכ, או שיש לזהות את שקמונה הפרסית וההלניסטית בתל א־

סמכ, אך לא את זו הרומית והביזנטית. יש חוקרים שאף הציעו לראות 
לא  התקופות.16  מן  בחלק  אחת  יישובית  ישות  ובשקמונה  בחיפה 
הרחק מתל א־סמכ, סמוך לחוף, יש עוד שני אתרים החשובים לדיון: 
השטח  (כיום  חיפה  מפרץ  של  במערבו  השוכנת  אל־עתיקה  חיפה 
שסביב שכונת בת גלים ובית החולים רמב"ם) וכפר סמיר למרגלות 
הכרמל (כ־3.7 ק"מ מדרום־מזרח לתל א־סמכ). אתר אחר שכמעט 
נעלם מן הדיון הוא טירת כרמל (א־טירה במוצא נחל גלים), כ־7 ק"מ 
בוודאות  לזהות  אפשר  היה  לו   .(9 (איור  א־סמכ  לתל  מדרום־מזרח 
אתרים אלו עם היישובים העתיקים באזור (חיפה, סיקמינה, פורפיריון 

וקסטרה) גם סוגית זיהויו של תל א־סמכ הייתה ודאי קלה יותר.

א׳ ברזילי (2012), שחקר את נטישתו של שטח A בחפירות טורגה ועד, מציע   13
החופרים  וגם  נתגלו  לא  לכך  נוספות  עדויות  אדמה.  ברעידת  נפגע  שהאזור 
ואין  לחורבן,  הקשורים  ממצאים  שאין  מסכימים  עמדתו  את  לקבל  הנוטים 
ודאות שאכן רעידת אדמה היא שגרמה לחורבן או לנטישה (טורגה ועד 2012: 
128). בהיעדר ממצאים תומכים מכלל שטחי החפירות, איני נוטה לקבל טענה 

של חורבן או נטישה בעקבות רעידת אדמה.

איור 8: כן פליז לנר (קנדלברום) לאחר תהליך שימור ושחזור חלקי 
(צילום מ' איזנברג).

 (Kool 2010: 220) בחפירות בשוליים המזרחיים של האתר הובחנה בידי קול  14
מקיף  לדיון  לספירה.  ה־6  המאה  מן  ונדליים  מטבעות  של  למדיי  רבה  נוכחות 
הצפון־אפריקאים  הוונדליים,  המטבעות  לתפוצת  הנוגע  בכל  נוספות  והפניות 
אני   .Bijovsky 2012; Callegher 2016 ראו:  ה־5–ה־6  במאות  ונוספים 
החשודים  המטבעות  בעניין  וההכוונה  הסיוע  על  ביכובסקי  לגבריאלה  מודה 

כ"ונדליים", אך אינם כאלה, מחפירות משלחת אוניברסיטת חיפה.

גם ב׳ איזק (Isaac 2011: 871–872), בפרסום האחרון הנוגע לעניין זיהוי תל א־  15
 ,(Ameling 2011 :באתר שנתגלו  הכתובות  על  לערך  קצרה  סמכ (כהקדמה 

מקבל את זיהוי האתר עם שקמונה.

ל׳ די סגני (Di Segni 2009) הייתה האחרונה לסקור את המקורות ולהציע את   16
זיהויו של האתר וזיהוי אתרים סמוכים.
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הנוגעת  הסוגיה  להבהיר  כדי  אחדים  כתובים  מקורות  כאן  אזכיר 
לזיהוי שקמונה העתיקה:

מן  לשקמונה  ביותר  המוקדם  האזכור  את  מביא  מתתיהו  בן  יוסף 
של  בואו  את  בתארו   (330 יג,  (קדמוניות  ההלניסטית  התקופה 
מצור  את  לפרוץ  כדי  מקפריסין  ספינותיו  צי  עם  לתירוס  ה־9  תלמי 
אלכסנדר ינאי על עכו (103 לפנה"ס). תלמי נחת עם 30,000 חייליו 
זוהה  לא  א־סמכ  בתל  עכו.  לכיוון  צעד  ומשם  בשקמונה  ופרשיו 
מספינות  מאות  עם  לעגון  שהצליח  האפשרות  ולכן  מעגן  כאמור 
על  מתקבלת  אינה  השונית  בקרבת  וסוסיו  האספקה  המלחמה, 
הדעת. מנגד, אזור מפרץ חיפה מתאים יותר לעגינה ואף קרוב יותר 
לעכו. גלילי (2009: 9) מציע לזהות את עתלית ובעיקר את המפרץ 
הצפוני של עתלית עם נמלה של שקמונה, הן בתקופה ההלניסטית 
והן בביזנטית. אישוש לכך הוא מוצא בהיעדר כל נמל טבעי לאורך 
רצועת החוף משקמונה לעתלית (כ־12 ק"מ) ולאור הממצא העשיר 
צבאי  ציוד  של  היתר  בין  הצפוני,  במפרץ  ההלניסטית  התקופה  מן 
ואיל הניגוח הימי המפורסם. הוא מציע כי שם נחת תלמי עם צבאו 

האדיר. זאת ועוד, הממצא הארכיאולוגי היחיד המזכיר את שקמונה 
"שלום  הכתובת  ועליו  ברונזה  (נס  בעתלית  הצפוני  במפרץ  נתגלה 
לזיהויה   .(Ulmann and Gaili 1994 יהודיים:  וסמלים  שקמונה"  רב 
של עתלית עם שקמונה אין כל אישוש נוסף. יש גם לזכור שהמרחק 
הכרמל,  מראש  מאוד  רחוקה  ועתלית  מבוטל,  אינו  האתרים  בין 
הדבר  מנגד,  השונים.  במקורות  הנזכרים  לאתרים  בזיקה  הבולט 

מחזק את הדעה כי אין לזהות את שקמונה בתל א־סמכ.

סטראבו (גיאוגרפיה טז, 2, 27) ממקם את שקמונה, יחד עם יישובים 
נוספים, בין עכו למגדל סטרטון בציינו ליד שמה את מעמדה כעיר — 
Sycaminopolis א(Συκαμίνων πόλις) — אך ללא ציון מיקומה המדויק 

וללא ציון מעגן, שאת הימצאו הוא מדגיש במקרה של מגדל סטרטון. 
הוא גם מציין שהאתר חרב.

הפניקיות  החוף  ערי  את  סוקר   (75 ה,  הטבע  (חקר  פליניוס 
ומצפון  דור  דרך  צפונה,  תנינים)  בתל  (היישוב  מקרוקודילופוליס 
עיירה/עיר  אותה  ומכנה  הכרמל,  והר   (Sycaminum) שקמונה  לה 

.(oppidum)

איור 9: מפת ראש הכרמל וחופה של חיפה וסביבתה המיידית. נוספו קנה מידה, מרחקים וכיתוב:
בשחור — קיים במקור; בכחול — הצעת זיהוי האתר; בלבן — תוספת (מקטע מתוך מפת מפרץ עכו מתוך האוספים הדיגיטליים של ספריית יונס וסוראיה 

.(Cote de Syrie, Baie de Saint Jean D'Acre, 1:45,000, Paris: Depôt des Cartes et Plans de la Marine, 1866 .נזריאן, אוניברסיטת חיפה
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המפות ההיסטוריות ותיאורי המסעות של המאות ה־17–ה־19 אינם 
חיפה  אזור  מצוין  במקצתם  אבל  א־סמכ,  לתל  נוסף  זיהוי  מספקים 
העתיקה (חיפה אל־עתיקה) כמקומה האפשרי של שקמונה, לדוגמה 
במפה צרפתית של מפרץ עכו משנת 1866 (איור 9). האם ייתכן כי 
שני האתרים, חיפה ושקמונה, אוחדו בתקופה הרומית ואחריה? גם 
באונומסטיקון  מקיסריה,  אוסביוס  כי  אם  מסמרות,  לקבוע  אין  כאן 
 (Sycaminos) שקמונה  את  מתאר  לספירה,  ה־4  המאה  מראשית 
לכרמל במקום  סמוך  לעכו  בדרך מקיסריה  על החוף  ככפר השוכן 
היחיד  העתיק  המקור  הם  אוסביוס  דברי  ואולם  חיפה.17  הנקרא 

המציין כי שני הישובים חד הם.

 (Castra Samaritanorum) השומרונים  של  קסטרה  של  מיקומה 
אף הוא נתון בוויכוח בין החוקרים. פון מולינן (1908: 169) זיהה את 
הציע  לדוגמה   (2001) זיגלמן  קסטרה.  עם  אס־סמיר  כפר  חורבות 
לזהות את קסטרה בתל א־סמכ ואת פורפיריון (Porphyreon) בכפר 
סמיר. די סגני (2009: 226, ושם דיון) ומרבית החוקרים, כבר משלהי 
המאה ה־19, מציעים לזהות את קסטרה בכפר סמיר, בין היתר הן 
והן  (שמיר=שומרונים)  הערבית  מהשפה  השם  השתמרות  משום 
(כפר  המקורות  במקצת  לתיאור  המתאים  החוף  מן  הריחוק  בשל 
קסטרה  את  הממקמים  יש  לחוף).  ממזרח  ק"מ  כ־1.2  שוכן  סמיר 
אך  א־סמכ,  לתל  מצפון־מזרח  מ'  כ־200  הנמצאת  תנאני  בחורבת 
העדויות הארכיאולוגיות מן האתר מקשות על זיהוי מעין זה. בכפר 
הכרמל  מנהרות  בניית  לקראת  היקף  רחבות  חפירות  נערכו  סמיר 
עדויות  וכן  טהרה  מקווה  הרומית,  התקופה  מן  שרידים  ונתגלו 
ליישוב  שייך  הממצא  עיקר  אולם  יהודים,  ו/או  שומרונים  לנוכחות 
השומרונית  האוכלוסייה  על  (לדיון  הביזנטית  התקופה  מן  נוצרי 
באזור הכרמל והחוף ראו גם: חמיטובסקי 2004: 121–122). נערכו 
בכפר  מרכזית  אחת  וחפירה  מצומצמות  הצלה  חפירות  מספר  גם 
באופי  בהרחבה  לדון  נוכל  לא  זו  של  פרסומה  בהיעדר  אך  סמיר, 

הישוב (ייבין ופינקלשטיין 1999).

האתר העתיק השלישי הרלוונטי לדיון הוא פורפיריון. כפי שהדגישה 
די סגני (2009: 222–223) שני ישובים לאורך החוף הפניקי נושאים 
ונערכו  המקורות  מן  היטב  מוכרת  הצפונית"  "פורפיריון  השם.  את 
ג'יאה  בעיירה  כיום  לצידון,  מצפון  נמצאת  היא  רבות;  חפירות  בה 
הימצאות  הכרמל.  בחוף  נמצאת  הדרומית"  "פורפיריון  ואילו   ,(Jieh)
מקור  שמן;  למשמעות  וקשור  מקרי  אינו  החוף  על  פורפיריה  של 
חלזון  שמשמעו  ביוונית,   (porphyra) פורפירה  הוא  פורפיריון  השם 
הארגמון. מחילזון זה הפיקו את הארגמן הצורי המפורסם ביישובים 
וחיפה  שומרוני,  כיישוב  ידועה  קסטרה  בעוד  הפניקי.  החוף  לאורך 
במקורות  נזכרת  פורפיריון  הרי  יהודיים,  כיישובים  ידועות  ושקמונה 
הזה  היישוב  את  לזהות  שהעדיפו  חוקרים  היו  לפיכך  נוצרי.  כיישוב 
מן  רבות  נוצריות  עדויות  נחשפו  שם  סמיר,  בכפר  או  א־סמכ  בתל 
המאה ה־4 ואחריה. גם בדבר מעמדה של פורפיריון הדרומית רבה 
הייתה  האם  לשאלה  גם  עיר?  או  עיירה  כפר,  האם   — אי־הוודאות 

במעמד אפיסקופלי עדיין אין מענה ברור (ראו להלן בסיכום).18

האתר הרביעי לדיון הוא א־טירה בתחום העיר טירת כרמל המודרנית 
(סנט יוהאן דה־טירה מהתקופה הצלבנית) הנמצא למורדות הכרמל, 

כ־7 ק"מ מדרום-דרום־מזרח לתל א־סמכ, וכיום במרחק של כ־1.8 
ק"מ מן החוף (איור 9). האתר ידוע בתקופות המאוחרות שבו, בעיקר 
הצלבנית, הממלוכית והעות'מאנית (פון מולינן 1908: 170–174), אך 
מן  ותעשייה  יישוב  שרידי  נחשפו  היקף  מצומצמות  הצלה  בחפירות 
במהלך  נתגלה  והביזנטי  הרומי  הממצא  עיקר  הביזנטית.  התקופה 
היישוב  למרכז  סמוך   ,(45–44  :1994) ליפקונסקי  של  חפירותיו 
הקדום, ובכלל זה מערך רחובות מתוכנן. כמעט בכל שטחי החפירה 
נתגלו ממצאים מן התקופה הרומית המאוחרת והביזנטית, וכן ממצא 
מדרום  ק"מ  כ־3  נמצאת  טירה  ההלניסטית.19  התקופה  מן  מועט 
הרומית  מהתקופות  יישובי  זיהוי  כל  לה  אין  כה  ועד  סמיר,  לכפר 
של  וזיהויים  מיקומם  על  בדיון  אותה  לכלול  שיש  לפיכך  והביזנטית. 

היישובים שנזכרו כאן, ובעיקר בהקשר למיקומה של קסטרה.

הכרמל,  חוף  אתרי  את  תיארו  הביזנטית  בתקופה  אחדים  רגל  עולי 
בין  המרחקים  בציון  במיוחד  רוב,  פי  על  מדויקים  לא  תיאוריהם  אך 
האתרים. החשוב שבהם הוא הנוסע האלמוני מפלקנטיה (פיאצ'נזה, 
את  ותיאר  לספירה  בשנת 570  לעכו  שהגיע   (pilgrim of Piacenza

אתרי הכרמל, את הדרים בהם ואת המרחקים ביניהם (די סגני 2009: 
220–221): "מעכו־פתולמאיס לשקמונה של היהודים, היושבת מולה, 
מרחק של חצי מיל דרך הים ושישה מיל לאורך החוף. קסטרה של 
להר  מתחת  משקמונה,  אחד  מיל  של  במרחק  נמצאת  השומרונים 
הכרמל. מעל לקסטרה, במרחק של כחצי מיל נמצא מנזר אלישע 
הקדוש.20 ובמרחק של שישה או שבעה מיל משם נמצאת פורפיריון" 
הרגל  הנוסע/עולה   .(Antonini Piacentini Itinerarium: 130)
היא  שפורפיריון  לציין  ורצה  האתרים  שני  בין  הנראה  ככל  התבלבל 
סגני (2009: 226–227),  די  שהציעה  כפי  לשקמונה.  סמוך  השוכנת 
לזהות  מאפשרת  בטעות  שנעשו  השמות  חילופי  בדבר  ההצעה 
שקמונה  אחרים:  במקורות  גם  כך  המופיעים  החוף,  אתרי  שני  את 
א־סמכ,  בתל  שוכנת  פורפיריון  ואילו  חיפה,  מפרץ  במערב  נמצאת 
ומכאן אפשר אולי להסיק שקסטרה שכנה למרגלות הכרמל, בכפר 

סמיר. 

העדות  סמך  על  א־סמכ  בתל  (הדרומית)  פורפיריון  של  לזיהויה 
הארכיאולוגית:

חלזונות . 1 דיג  לשם  לחוף  מיידית  קרבה  חייבה  הארגמן  הפקת 
והפקת  מספקת  כמות  לאיסוף  עד  בחיים  החזקתם  הארגמן, 
הצבע. אלפים רבים של קונכיות הארגמונים נתגלו בידי אלגביש 
לתיארוך  ניתנות  אינן  והן  באתרן,  שלא  בערמות  לתל  מדרום 
כפסולת  קונכיות  נתגלו  כן   .(Karmon and Spanier 1988: 185)
זוהו  באתר  לעיל).21  (ראו  לתל  שמדרום  הבריכות  במכלול  מילוי 

לדיון רחב והפניות ראו די סגני 2009: 221–222.  17

נוטה   ,(226–223  :2009) בנושא  והמחקר  המקורות  את  המאגדת  סגני,  די  ל׳   18
בישוף.  ללא  כפר  הביזנטית  בתקופה  הייתה  הדרומית  שפורפיריון  לדעה 

לסוגיית גודל היישוב הביזנטי בתל א־סמכ ומעמדו ראו להלן.

מידי  לי  נמסר  המלא  וחשבון  הדין  אך  אור,  ראה  טרם  סופי  וחשבון  דין   19
שנערכו  מצומצמות  הצלה  בחפירות  כך.  על  תודה  לו  חב  ואני  ד׳ ליפקונסקי 
בידי מ' איזנברג וא' גרומן־ירוסלבסקי ממזרח לשטחי החפירה של ליפקונסקי 
נתגלו שכבות יישוב אחדות מן התקופה הביזנטית, ובאחד מן המוקדים נתגלה 
מבנה גזית מן התקופה הרומית הקדומה, שרק יסודותיו שרדו. נדמה כי שפך 
נחל גלים כיסה במטרים אחדים של סחף את מרכז היישוב הרומי והביזנטי ואי 
אפשר עוד להבחין בשרידי היישוב המרכזיים מתקופות אלו או אף לאמוד את 

גבולותיו ממערב לרכס הכרמל.

אלישע  מערת  אלישע.  הנביא  עם  במסורת  מזוהות  בכרמל  אחדות  מערות   20
סטלה  הכרמליתי  במנזר  לכנסייה  מתחת  המקומית  במסורת  מזוהה  הקדוש 
ככל  היא  הנוסע  של  כוונתו  ואולם  אליהו.  מערת  מעל  רב  לא  מרחק  מאריס, 
הנראה לאתר שבו הוקם לימים המנזר הכרמליתי בנחל שיח — מנזר ברוקרדוס 
אלישע  לנביא  נתגלו שרידים ביזנטיים) שהתקדש  אד־דיר (בשטח  או  הקדוש 
(פון מולינן 1908: 121–122, 130–133). מנזר ברוקרדוס נמצא כקילומטר אחד 
בקו אווירי מצפון־מזרח מעל כפר סמיר (קסטרה), בדומה לתיאורו של הנוסע.
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כלי חרס ועליהם שרידי צבע המעידים על הפקת הארגמן בתל א־
סמכ בתקופת הברזל, וייתכן שזו העדות הארכיאולוגית הנרחבת 
 Karmon and Spanier 1988:) הארגמן  להפקת  כה  עד  ביותר 
22 מכלול הבריכות הגדול מדרום 

Sukenik et al. 2017 ;186–185).א
לתל ובריכות רבות נוספות שימשו ככל הנראה לצביעת הבדים, 
מתחזקת  זו  מסקנה  הארגמן.  להפקת  האפשרית  זיקתן  ומכאן 
הבריכות.  בטיח  הפולן  בבדיקות  שנתגלו  לפשתה  בעדויות 
שימשה  לשקמונה  ממערב  הימי  הסלע  במדף  העגולה  הבריכה 
ככל הנראה להחזקת הארגמונים בחיים עד מועד הפקת הצבע 

(ראו לעיל). 

והעדויות . 2 לעיל)  (ראו  הדרומית  הכנסייה  של  חשיפתה 
הארכיאולוגיות הרבות לנוכחות נוצרית באתר תומכות במסקנה 
שרידים  היעדר  מנגד,  הביזנטית.  בתקופה  נוצרי  היה  שהיישוב 
יהודיים מחזק את ההנחה שהיישוב בתל ובסביבתו הקרובה אינו 

שקמונה היהודית.

היעדר נמל או מעגן בתל א־סמכ אינם מאפשרים נחיתת צי גדול . 3
דוגמת זה של תלמי לתירוס שנחת בשקמונה (ראו לעיל).

א־סמכ . 4 בתל  הישוב  של  קיומו  לתקופות  הארכיאולוגית  העדות 
חופפת את הידוע לנו על פורפיריון מן המקורות.

סיכום
אלגביש מתאר (1994: 105–108) חיי עיירה יהודית בתקופה הרומית 
הרומאית";  בתקופה  היהודית  ההתיישבות  "התבססות  על  ומדבר 
מרגע שאימץ אלגביש את זיהוי האתר עם שקמונה היהודית, לשם 
את  מדגיש  החפירות  מן  שנאספו  העדויות  כלל  מסקנותיו.  נטו 
היעדרו הכמעט מוחלט של כל סממן יהודי באתר, מה שמחזק את 
עם  אלא  היהודית  שקמונה  עם  האתר  את  לזהות  שאין  המסקנה 

פורפיריון הנוצרית. 

לאור  אבל  חד־משמעיים,  הם  לעיל  שהוצגו  הנתונים  כל  לא  אומנם 
של  הגיאוגרפי  ומיקומם  הארכיאולוגיות  ההיסטוריות,  העדויות 
היישובים הנדונים במהלך התקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית 
חיפה  ואת  א־סמכ,  בתל  (הדרומית)  פורפיריון  את  לזהות  מציע  אני 
ושקמונה במערבו של מפרץ חיפה, ושני האחרונים התאחדו לימים 
ליישוב אחד (וראו גם די סגני 2009: 221–222, הערות 38–39, 226). 
בהדרגה  התרחבו  סמוכים,  אך  נפרדים  אפוא  היו  אלה  ישובים  שני 
לזהות  יש  קסטרה  את  ולבסוף,  לאיחודם.  סייעה  האתנית  וזהותם 

בכפר סמיר.

עם  א־סמכ  תל  את  לזהות  שלא  סיבה  כל  גם  אין  האמור  לאור 
הפניקי  בחוף  מיקומה  והרומית.  ההלניסטית  בתקופות  פורפיריון 
הממצא  לאור  ודאי  זה,  זיהוי  תואמים  הארכיאולוגיים  והשרידים 
אלו  בתקופות  היישוב.  נקרא  שמו  שעל  הארגמן,  להפקת  העשיר 

את המידע בדבר כמויות גדולות של קונכיות ארגמונים כפסולת בבריכות מסר   21
לי האדריכל ג׳ סולר, שהשתתף כשרטט בחפירותיו של אלגביש. אני מודה לו 

על המידע החיוני.

ג׳ שלוי וא׳ גלבוע מהמכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן שבאוניברסיטת חיפה בחנו   22
חוקרים,  צוות  עם  ויחד  חיפה,  במוזיאוני  אלגביש  של  ממצאיו  את  לאחרונה 
חרס  כלי  עשרות  זיהו  הכלים,  שעל  הצבענים  שרידי  את  כימית  שאפיינו 

מתקופת הברזל ועליהם צבע הארגמן (Shalvi 2020; שלוי 2021).

ניתנים  המאוחרת  הרומית  ומהתקופה  לתל,  מחוץ  היישוב  התפרס 
הנראה  ככל  ומדרומו,  לתל  ממזרח  נרחבים  תעשייה  שטחי  לזיהוי 
נסתמו  ברורה  לא  מסיבה  הארגמן.  וצבע  בדים  לתעשיית  מתקנים 
עקב  אולי  בערך,  ה־4  המאה  באמצע  משימוש  ויצאו  הבריכות 
שעדיין אחרת  מסיבה  או  היוקרתי,  הארגמן  לצבע  בביקוש  ירידה 

אינה ידועה.

החפירות של משלחת אוניברסיטת חיפה בשנים 2010–2013 ואיחוד 
פורפיריון  של  צביונה  כי  ממחישים  הקודמות  החפירות  מן  הנתונים 
בתקופה הביזנטית היה נוצרי מובהק, ואת היעדרו של ממצא שניתן 

לשייכו לאוכלוסייה יהודית.

ציר  על  ששכנה  אמידה  נוצרית  עיירה  הייתה  הביזנטית  פורפיריון 
לשגשוגה  הגורמים  אחד  זה  היה  ואולי  לכרמל,  בסמוך  הצליינות 
אפיסקופלי?  מעמד  לעיירה  היה  האם  לספירה.  וה־6  ה־5  במאות 
גודלה  אך  במקורות,  אי־הבהירות  נוכח  נהיר  לא  עדיין  זה  עניין 
ועושרה עשויים לתמוך בפעילותו של בישוף במקום, שכן אין מדובר 
הנאמד  שטח  על  בעיירה  אלא  החוקרים,  מקצת  שטענו  כפי  בכפר, 
ב־80 דונמים. סופה של פורפיריון היה נטישה מוחלטת בסוף המאה 
ה־6–ראשית המאה ה־7 לספירה, אשר קדמה ככל הנראה לכיבוש 

הפרסי. סיבות הנטישה אינן ידועות ולא נתגלו עקבות חורבן.
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Cat
No.

Basket Locus
Weight
(g)

Diam
(mm)

Obverse Reverse
Date
(CE)

Mint
Reference
and remarks

Ptolemaic
Ptolemy I, obol

1 5022 518 5.09 20
Head of Alexander 
in elephant 
headdress

[---] Eagle l, head l., wings 
spread. On l., 

305–282 BCE
Too corroded to 
refine ID

Early Roman
Uncertain

2 1187 111 2.27 14 [---] Bust or head r. [---] Possibly a bust or a head 1st c. CE?

Roman Provincial
Nero

3 1762 349 9.08 22 [---] Head r.
[---] Founder ploughing to 
r. with ox and cow; behind 
four standards (III, V, X, XII)

67
‘Akko-
Ptolemais

Kadman 1961: 
110, No. 96

Caracalla

4 0534 192 11.80 30
[---] Bust r. laureate 
and cuirassed

 EΠ AI ΠONTIKOY 
BYZANTIΩN

Two hanging basket-torches, 
flaming altar between them

198–217 Byzantium
Schönert-Geiss: 
1554

Elagabalus

5 0334 103 8.00 27 [---] Same
Astarte facing, crowned by 
Nike placing her r. on trophy

218–222 Tyre

BMC Phoen: 
275, No. 396.
Perforated in 
center

Uncertain

6 0503 192 6.60 22 Bust r. Effaced 3rd c. Broken

7 1157 192 4.58 21
Traces of bust or 
head r.

Completely worn 2nd–3rd c. (?)

Roman Imperial
Vespasian

8 1467 285 9.84 29

IMP CAES 
VESPASIAN AVG 
COS III
Head r. laureate;
Graffiti of value XLII
(=42 nummi) to r.

 VICTORIA NAVALIS
Victory stg. r., on forepart of 
galley holding wreath and 
palm in field: SC

71 Rome

RIC II:
73, No. 481;
Revaluated in 
the late 5th c.
Cf. Morrisson 
1983: 95–122, 
Nos. 18 and 28

Probus

9 1526 302 3.17 21

IMP CM AVR 
PROBVS
PF AVG
Bust r.

RESTITVT ORBIS
Female figure stg. r., holding 
wreath in raised r. hand, 
facing the emperor in military 
attire. In ex., XXI

280–281 Antioch
RIC V/II: 120, 
No. 925

Maximian, radiate fraction

10 1568 01 2.80 22

IMP C M A 
MAXIMIANVS PF 
AVG
Bust r., radiate

CONCORDIA MILITVM
Emperor stg. r., receiving 
Victory on globe from Jupiter 
In field, A. In ex., ALE

296–297 Alexandria
RIC VI: 667, 
No. 46

Maximinus II, caesar

11 1647 263 5.57 23´25

GAL VAL 
MAXIMINVS
NOB CAES
Bust r., laureate

GENIO CAESARIS
Genius, wearing modius, 
stg. l., holding patera and 
cornucopia. In ex., ANT

310 Antioch
RIC VI: 636, No. 
132a

טבלה 1: המטבעות שהתגלו במהלך חפירות אוניברסיטת חיפה בשנים 2010–2013 — זיהוי המטבעות והכנת הקטלוג: אריאל ברמן ודני שיאון; 
כל המטבעות מברונזה אלא אם כן צוין אחרת.
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No.

Basket Locus
Weight
(g)

Diam
(mm)

Obverse Reverse
Date
(CE)

Mint
Reference
and remarks

The House of Constantine
Constantine I

12 1080 144 3.30 18

IMP 
CONSTANT[INVS PF 
AVG]
Bust r. laureate

SOLI [INVICTO COMITI]
Sol stg. l. raising r. hand and 
holding globe in l. hand

c. 312
Effaced

13 1604 308 3.51 18´20
IMP CONSTANTINVS 
PF AVG
Bust r., diademed

SOLI INVICTO COMITI
Sol stg. l., raising r. hand 
and holding globe in l., to l. 
captive seated, in ex. [--]P

318–319 Arles
RIC VI: 253, No. 
180

14 1519 196 2.14 19 Same Same, Same Corroded

15 1676 333 1.67 16´20
CONSTANTINVS 
AVG
Head r., laureate

DN CONSTANTINI MAX AVG 
Camp gate with two towers, 
no doors; star above

324–327 Ticinum
LRBC I: 498
Broken

Uncertain emperor

16 1235 216 2.40 18
IMP [---] Head r. 
(corroded)

IOVI CONS-ERVATORI Jupiter 
standing facing, head l, 
leaning on scepter and 
holding small victory. On his 
r., bound captive. On his l., 
eagle with wreath. In r. field 
X/IIµ. In ex., SMAN

321–323 Antioch
RIC VII: 682, 
No. 34

Commemorative

17 1161 196 1.55 17

CONSTAN-[tinop]OLI 
Bust l., helmeted, 
holding transverse 
spear

Victory standing l. on prow. 
In ex., •S[---]

330–335 Eastern

Constantine II (caesar)

18 1667 325 2.17 17
CONSTANTINVS IVN 
NOB C
Head r., laureate

CAESARVM NOSTRORVM
Within wreath: VOT/X 
flanked by palm branches. 
In ex., T

320–321 Rome
RIC VII: 321, 
No. 238

19 1638 318 2.61 19
CONSTANTINVS IVN 
NOB C
Head r. laureate

PROVIDEN-TIAE CAESS
Camp-gate with two towers, 
no doors; star above. In ex., 
P*AR

324–330 Arles LRBC I: 285

20 1264 210 1.78 16
CONSTANTINVS 
IVN NOB C Bust r., 
laureate

GLOR-[---] Two soldiers, 
between them two 
standards. In ex., SMANZ

330–335 Antioch
LRBC I: 1357 
Chipped

21 1381 259 1.75 18
[---]CONSTANT[---] 
(Long inscription, no 
breaks)

Corroded ID uncertain

Delmatius

22 1224 214 1.03 14 [---]-TIVS[---] Bust r.
[Gloria Exercitvs] Two 
soldiers, between them one 
standard. In ex., R*Q

335–337 Rome LRBC I: 570

Constans

23 1613 308 1.00 15´17
FL IVL CONSTANS 
NOB C
Bust r.

GLOR-IA EXERC-ITVS
Two soldiers, between them 
one standard. In ex., [SM]
ANA

335–337 Antioch LRBC I: 1366

Constantine I, posthumous

24 1630 311 1.13 14
DV CONSTANTINVS 
PT AVG
Head, veiled

Quadriga. In ex., CONSA 337–341 Constantinople LRBC I: 1041

25 1455 01 1.70 14 [---] Head r., veiled
Emperor, veiled. Across, VN-
MR. In ex., SMALΓ 341–346 Alexandria LRBC I: 1469
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Cat
No.

Basket Locus
Weight
(g)

Diam
(mm)

Obverse Reverse
Date
(CE)

Mint
Reference
and remarks

Helena

26 1832 01 1.26 14

FL IVL HE-LENA-E 
AVG
Bust r. laureate (and 
pearls)

PAX P V BLICA
Pax stg. l. holding branch 
and transverse spear. In ex., 
CONSA

337–341 Constantinople LRBC I: 1046

Constantius II

27 1606 296 0.91 13

DN CONSTAN TIVS 
PF AVG
Head r., laureate 
(and rosettes)

Within wreath:
VOT / XX / MVLT/ XXX
In ex., SMANΘ

341–346 Antioch LRBC I: 1398

28 1632 311 2.08 14´16 [---] Same Same. In ex., SMANE Same Same Same

29 1231 216 1.10 14
[---]TIVS PF AVG 
Bust r., pearl 
diademed

Same. In ex., SMANΕ Same Same

30 1748 349 0.70 14 [---] Same Same. In ex., SMAN[-] Same Same Same

31 1767 349 1.28 15 [---] Same Same. In ex., SMANA Same Same Same

32 1852 01 0.89 14 [---] Same Same. In ex., SMAN[-] Same Same Same

33 0395 184 1.10 14
[DN CONSTA]N-TIVS 
PF AVG Head, r., 
pearl diademed

Same. In ex., [SM]ANA Same Same
Same

34 1110 167 1.74 17 [---] Same Same Same

35 1587 01 1.36 15 [---] Same Same Same

36 1787 349 0.77 16 [---] Same Same Same Broken

37 1273 01 0.67 16
DN CONSTAN-[---] 
Bust r.

Same Same Broken

Constans

38 1844 01 1.66 17
CONSTANS PF AVG
Bust r., laureate

VICTORIAE DD AVGG QNN 
Two Victories stg. each 
holding wreath. In ex., 
SMTSB

341–346 Thessalonika LRBC II: 859

39 1230 216 1.42 28
[---]-NS P[---] Bust r., 
pearl diademed

Corroded 337–346
Size of coin 
places it before 
346

Uncertain emperor, 330–337

40 1369 259 1.28 16 [---] Bust r.
GLOR-IA EXERC-ITVS
Two soldiers, between them 
two standards. In ex., SMKA

330–335 Kyzikos
Cf. LRBC I: 
1223

41 1765 349 1.52 15 [---] Same
GLOR-IA EXERC-ITVS
Two soldiers, between them 
one standard

335–337
Cf. LRBC I: 
1366

42 1603 308 1.24 14
Bust r., pearl 
diademed

[---] Same Same

43 1772 349 1.35 15 [---] Same [---] Same Same

Constantius II

44 1592 311 2.62 20´22
DN CONSTAN-TIVS 
PF AVG
Bust l.

FEL TEMP REPARATIO
Emperor and two captives to 
l., holding labarum in r. hand 
and resting on shield set on 
ground by leg,. In ex., ANA

346–350 Antioch LRBC II: 2614

45 1517 196 2.55 19
DN CONSTAN-TIVS 
PF AVG Bust r., pearl 
diademed

FEL TEMP RE-PARATIO
Virtus spearing fallen 
horseman. In ex., [S]MTS

351–354 Thessalonika LRBC II: 1681

46 1494 293 2.85 17
DN CONSTAN-TIVS 
PF AVG
Same

FEL TEMP REPARATIO
Virtus spearing fallen 
horseman. In ex., AQP

355–360 Aquileia LRBC II: 948
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Basket Locus
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(g)

Diam
(mm)

Obverse Reverse
Date
(CE)

Mint
Reference
and remarks

47 0462 188 6.00 24
DN CONSTA NTIVS 
PF AVG
Same

FEL TEMP RE-PARATIO
Same; in l. field, star.
In ex., SMKA

355–361 Kyzikos LRBC II: 2500

48 1226 214 1.58 32
DN CONST[---] Bust 
r., pearl diademed

[---] Virtus spearing fallen 
horseman

351–361

Constantius Gallus, caesar

49 0461 188 5.05 25
DN CONSTANTIVS 
NOB CAES
Bust r., bareheaded

FEL TEMP RE-PARATIO
Virtus spearing fallen 
horseman. In ex., ALEA

351–354 Alexandria LRBC II: 2845

Uncertain emperor, 351–361

50–78 [---] Bust r.
[FEL TEMP RE-PARATIO]
Virtus spearing fallen horseman

Basket/Locus
1565/01 (Thessalonika)
 1629/311 (Alexandria)
1627/311
1628/311

1650/311
1579/306
1607/308
1609/308
1610/308

1615/308
1640/263
1653/325
1343/225
1538/295

1539/295
1600/01
1672/333
1830/360
1799/01

1836/01
1840/01
0463/188
1483/293
1521/296 (Siscia)

0295/161
0569/192
1182/111
1295/222
1390/243

Uncertain emperor, 355–361

79 232 117 1.20 12 [---] Bust r.
[SPES REIPVBLICE] Emperor 
facing, holding spear and 
globe

Alexandria?
Very worn; ID 
uncertain

80 1288 277 1.25 13 [---] Same [---] Same

81 1409 252 0.82 13 [---] Traces of bust r. [---] Same Broken

Julian II

82 0457 188 8.17 28
DN FL CL IVLI-ANVS 
PF AVG
Bust r.

SECVRITAS REIPVB
Bull to r.; above, two stars
In ex. NIKB

361–363 Nikomedia LRBC II: 2319

83 1289 222 6.39 57
DN FL CL IVLI-ANVS 
PF AVG Bust r., pearl 
diademed

SECVRITAS REIPVB Bull 
standing r.; above, two stars. 
In ex. ANTΔ

361–363 Antioch
LRBC II: 2640 
Slightly chipped

Procopius

84 1575 306 1.92 15´17
[---] Bust r., pearl 
diademed

REPARATIO FEL TEMP
Emperor facing, head r., 
holding labarum and resting 
l. hand on shield

365–366
Cf. LRBC II: 
2080

85 1812 360 1.12 13´16 [---] Same [---] Same Same (Broken)

Valentinian I

86 1121 099 2.20 18

DN VALENTINIANVS 
PF AVG
Bust r., pearl 
diademed

GLORIA ROMANORVM
Emperor dragging captive 
and holding labarum. In 
ex., TES

364–375 Thessalonika LRBC II: 1739

Uncertain emperor, 364–375

87 1294 222 1.43 15 [---] Traces of bust

[GLORIA ROMANORVM] 
Emperor advancing r., 
holding labarum and 
dragging captive

Corroded

88 1304 222 1.78 17
[---] Bust r., pearl 
diademed

[---] Same

89 1395 244 3.02 29
DN VALEN-[---] Bust 
r., pearl diademed

[---] Same
Chipped; Valens 
or Valentinian I

90 1396 244 1.12 13
[---] Bust r., pearl 
diademed

[---]-REIPVB[---] Victory 
advancing l., holding wreath 
and palm

Valens or 
Valentinian I

91 1302 111 0.78 12
[---]AVG (no breaks) 
Small bust r.

[---] Same
Type ID 
uncertain
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92 1303 222 0.69 11 [---] Bust r. [---] Same
Crude 
imitation, 
chipped

93 1392 252 1.83 14 Corrroded [---] Same Crude imitation

Uncertain emperor, 364–378

94–102
[---]Bust r., pearl 
diademed

SECVRITAS REIPVBLICAE
Victory advancing l., holding 
wreath and palm

Basket/Locus
1370/256
1492/293
1549/295
1585/01

1120/099
1205/207
1285/226
1374/255
1388/255

Theodosius I

103 1731 348 0.85 13
DN THEODOSIVS 
PF AVG
Bust r.

Within wreath:
VOT / X / MVLT/ XX
In ex., CONA

378–383 Constantinople LRBC II: 2159

104 1389 255 1.20 27
DN T[--]-SIVS 
[---] Bust r., pearl 
diademed

In wreath:
VOT / X / MVLT / XX

Same

105 1227 214 1.93 13
[---]-SIVS PF AVG 
Same

In wreath:
VOT / XX / MVLT / XXX

Same

106 1053 116 1.30 13

[DN THEODOSIVS 
PF AVG]
Bust r., pearl 
diademed

[---]Victory advancing l., 
dragging captive; in l. field .
In ex., ANTA

383–395 Antioch

107 1204 207 0.88 12
[---]-SIVS PF AVG 
Bust r., (laureate?)

[---] Same, details illegible Same

Uncertain emperor, 378–386

108 1052 099 0.70 13 [---] Bust r.
Within wreath:
VOT/ V. In ex., ANA

Antioch

109–119 [---] Bust r.
Within wreath:
VOT / X / MVLT/ XX

Basket/Locus
1359/253
1569/308
1749/349
1652/325
1655/325

1656/325
1657/325

1518/196 (Thessalonika)
0336/097
1185/111
1405/274

120 1199 01 0.91 13 [---] Traces of bust
In wreath:
VOT / XX / MVLT / XXX

Very worn

121 1194 111 1.04 11
[---] Traces of small 
bust r.

Vota in wreath

Valentinian II

122 1225 214 1.10 12 DN VAL[---] Bust r.
Within wreath:
VOT / X / MVLT / XX

378–383

123 1384 255 0.94 13
DN VALENTINIANVS 
PF AVG Small bust r.

SALVS REI-PVBLIC[AE] Victory 
advancing l., dragging 
captive. In field l.,. In ex., 
CO[---]

383-392 Constantinople

124 1553 196 1.22 13
DN VALENTINIANVS 
PF AVG Bust r., pearl 
diademed

SALVS REI-PVBLICAE
Same. In ex., TESΔ Same Thessalonika LRBC II: 1873

125 1854 01 1.16 14
DN VALENTINIANVS 
PF AVG Same

SALVS REI-PVBLICAE
Same, but in l. field, cross,. In 
ex., ANT

Same Antioch LRBC II: 2713
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126 1281 222 1.43 12
[DN]VAL[---] Traces 
of bust

[---] Same, details illegible Same Antioch
Cf. LRBC II: 
2763

Arcadius

127 1496 290 1.05 12
DN ARCADIVS PF 
AVG
Same

SALVS REI-PVBLICAE
Same. In ex., CONS[?]

392–395 Constantinople LRBC II: 2193

128 1073 142 1.00 14
DN ARCADIVS PF 
AVG
Same

SALVS REI-PVBLICAE
Same, but in l. field .
In ex., CONSA

Same Same

129 1726 348 0.92 13
DN ARCADIVS PF 
AVG
Same

SALVS REI-PVBLICAE
Same. In ex., SMKA

Same Kyzikos

Uncertain emperor, 383–395

130–169
[---] Bust r., pearl 
diademed

[---]SALVS REI-PVBLICAE
Victory advancing l., 
dragging captive. In ex., 
ANTΔ

Antioch

Basket/Locus
(uncertain mint)
1725/348 
(Constantinople)
1728/348 
(Constantinople)
1661/325 
(Constantinople)
0413/192 (Antioch)
1723/348 (Kyzikos)
1834/01 (Antioch)
1811/01 (Antioch)

1452/162 
(Antioch)
1745/348 
(Antioch)
0563/192 
(Antioch)
1123/099 
(Antioch)
1744/348 
(Alexandria)
1547/195 
(Alexandria)
1563/307 
(Alexandria)
1345/243
1833/01

1847/01
1851/01
1570/01

1740/348
1734/348
1788/349
1573/306
1766/349

1448/162
1580/306
1818/360
1826/360
1842/01
1849/01
1051/129
1055/099

0465/188
1274/225
1175/111
1229/216
1287/226
1336/243
1195/195
1428/282

170 1387 255 1.03 10 Bust r.
Victory advancing l., 
dragging captive. In field l., P

c. 360–455

Cf. Bijovsky 
2012:108, Table 
7 Probably an 
imitation (or 
Vandalic)?

171 0501 192 5.45 21
[---] Bust r., pearl 
diademed

GLORIA ROMANORVM
Emperor facing, holding 
labarum and globe. In ex., 
CONSA

Constantinople LRBC II: 2186

Aelia Flaccilla

172 1298 222 0.76 13
AEL FLAC-CILLA 
AVG Bust of 
empress r.

[Salvs Rei]PVBLI[cae] Victory 
seated r. writing on shield

383
Cf. LRBC II: 
2737 (Antioch)

173 1164 201 4.07 22
AEL FLAC- CILLA 
AVG Bust of 
empress r.

SALVS REI-PVBLICAE Empress 
facing, praying. In field r. ;
In ex. CONSΕ

383–388 Constantinople LRBC II: 2181

Uncertain emperor, 395–402

174 1582 306 1.53 17 [---] Same
VIRTVS EXERCITI
Emperor crowned by Victory. 
In ex., SMKA

Kyzikos LRBC II: 2580

175 1357 253 1.94 12´14 [---] Same [---] Same Corroded

176 0456 188 1.25 15 [---] Bust r. [---] Same. In ex., SMKA Kyzikos
LRBC II:
2580
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177 1160 195 2.44 14
[---]VS PV AVG 
Bust r.

[---] Same. In ex., ANT[-] Antioch

178 1373 255 1.50 17
[---] Bust r., pearl 
diademed

[---]XERCITI Same Eastern

179 1158 192 1.58 14 [---] Bust r. [---] Same Eastern

180 1430 282 0.75 12
DN [---]FAVG
Bust r., diademed

CONCORDIA AVG
Cross

Antioch?
Cf. LRBC II: 
2795

181 1358 253 0.78 11 [---] Same [---] Same Alexandria?
Cf. LRBC II: 
2920

182 1009 100 2.20 17 [---] Same [---] Same

Uncertain emperor, 403–408

183 1850 01 0.82 12´14 [---] Same

GLORIA ROMA-NORVM
Three emperors facing; 
center figure is smaller and 
holds spear in r. hand,

Cf. LRBC II: 
2214;
Broken

184 1415 252 1.47 15
[---]PF AVG Traces of 
bust r., behind, star

GLORI[---] Same. In ex., 
ANTΔ Antioch

Cf. LRBC II: 
2801

185 1196 195 1.01 13 [---]PF AVG Bust r. [---] Same Eastern

186 1382 255 0.96 13 [---] Same [---]NOR[--] Same Eastern

187 1406 252 1.65 15 [---] Same [---] Same Eastern

Uncertain emperor, 408–423

188 1848 01 1.65 14 [---]Bust r.

GLORIA ROMA NORVM
Emperors, two facing, heads 
turned r. and l. each holding 
shield and spear in r. and 
l. hand respectively. In ex., 
CONSA

Constantinople LRBC II: 2223

189 1163 201 1.80 13
[---] Same. Behind, 
star

[---] Same
Cf. LRBC II: 
2598 (Kyzikos)

Theodosius II

190 1691 334 0.83 12

DN THEODOSIVS 
PFAVG
Bust r., pearl 
diademed

Cross potent within wreath
408–419

Cf. LRBC 
II: 2238; 
perforated

191 1361 252 0.90 11 [---] Same Same Same

192 1442 01 0.91 14 [---] Same Same Same

193 1447 162 0.63 11 [---] Same Same Same
The reverse is a 
brockage

194 0510 192 0.65 9 Same Same Same

195 1581 306 1.10 13 [---] Same
VOT- PVB
Camp gate with turrets

425–455 Rome LRBC II: 853

Uncertain emperor, 408–450

196 552 192 1.11 11 Cross in wreath Eastern

For Theodosius 
II: 408-419; for 
Valentinian III: 
425-450

197 464 188 0.42 9 [---] Small bust r. Same Eastern Same

198 1257 210 0.76 12 [---] Bust r. Latin cross in wreath 5th c.

Cf. Callegher 
2016, Table 
7:15 Probably 
imitation, 
although 
obverse bust is 
good style
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Cat
No.

Basket Locus
Weight
(g)

Diam
(mm)

Obverse Reverse
Date
(CE)

Mint
Reference
and remarks

Marcian

199 1472 185 1.13 10 [---] Bust r. Monogram 450–457 Constantinople
Cf. LRBC II: 
2250

200 1736 348 0.84 10 [---] Same [---] Same Same Same Same

201 1436 282 0.36 8 [---] Bust l. [---] Same Same Same Same

Leo I

202 1559 303 1.29 11 [---] Bust r. Lion crouching l. In ex., CON 457–474 Constantinople LRBC II: 2260

203 1756 349 0.55 9´11 [---] Same [---] Same Same Same Same

Uncertain emperor, late 4th–5th century

204-235 Small, corroded and worn coins

Basket/Locus
0538/192
0557/192
0558/192
0561/192
0232/103

1074/099
1106/164
1310/111
1171/01
1277/225
1380/263

1385/263
1245/220
568/192
1184/111
1192/198
1201/111

1215/01
1232/210
1407/252
1416/252
1170/190

1183/111
1190/195
1193/111
1265/210
1296/222

1384/255
1177/01
1188/111
1066/132
1408/274

Byzantine 
Anastasius I, nummus

236 0570 192 0.95 11 Bust r. 491–498 Constantinople
DOC I: 11, No. 
15

237 1054 099 0.90 10 Same Same Same Same Same

follis

238 0293 161 6.90 22
DN ANASTA-SIVS 
PP AVC
Bust r.

M above cross. In ex., CON 498–518 Same
DOC I: 12, No. 
16a

239 1591 100 12.35 30 [---] Bust r. M above cross, beneath E
To l. star to r., C. In ex.: CON

Same Same
DOC I: 23, No. 
23

decanummium

240 1035 107 1.25 11 [---] Bust r. I to r. downwards, ICON
To l. upwards CORD

Same Same
DOC I: 14, No. 
19a

Anastasius I or Justin I, decanummium

241 1035 107 1.21 15 Corroded Circular inscription I
Details illegible

498–527

Justin I, 40 nummia

242 0267 137 14.25 28´31
DN IVSTI-NVS PP 
AVC
Bust r.

M above cross; on l. and r. 
stars; beneath, ∈.
In ex., CON

518–527 Same
DOC I: 40, No. 
8e

243 0071 015 9.35 26´30 [---] Bust r. Same Same Same Worn

244 1007 100 6.65 28´30 [---] Bust r. Same Same Same Same

245 1266 01 14.96 59
[---]TI-NVS PP[--] 
Bust r.

M above, cross; on either 
side, star; below, ; in ex., 
CON

518-522 Same
DOC I:39, No. 
8a

246 1300 228 15.42 31
DN IV[---]-NVS 
PPAVC Bust r.

M above, cross; on l., star; 
or r, cross; below, Г; in ex., 
CON

522-527 Same
DOC 1:41 No. 
9c

Justin I, pentanummium Same

247 1694 334 1.80 12

DN IVSTINVS PP 
AVC
Bust r. draped and 
diademed

 on l. B; on r., ∈ Same Same
DOC I:45, No. 
21b
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Cat
No.

Basket Locus
Weight
(g)

Diam
(mm)

Obverse Reverse
Date
(CE)

Mint
Reference
and remarks

248-268
Basket/Locus
1683/334
1319/237
1334/142
1468/185

1469/185
1470/185
1486/162
1706/342
1505/01
1567/01

1584/01
1804/01
1853/01
0048/044
1022/100
1028/107

1029/107
1040/120
1060/131
1075/099
0318/097

Justin I or Justinian I, pentanummium

269 1189 195 2.09 13 [---] Bust r.  on l., N; on r., ∈ 522–538
Constantinople 
or Nikomedia

270 1216 01 1.78 13 Corroded  on r., ∈ Same Same

271 1456 01 1.46 13 Corroded Same Same

Justinian I, 40 nummia

272 1487 162 21.95 40

DN IVSTINI-ANVS 
PP AVC
Bust facing, in 
helmet with plume 
and cuirass. In r. 
hand cross on globe, 
on r., cross

M above, cross; On l. A/N/
N/O; on r., X/II/II; beneath, A. 
In ex., CON

540/1 Constantinople
DOC I: 86, No. 
39a

273 1720 350 20.50 36´39 [---] Same
M above cross; on l., 
A/N/N/O; on r., X/ч; beneath, 
A. In ex., CON

541/2 Constantinople
DOC I: 87, No. 
40a

274 1466 185 22.71 39 [---] Same
M above, cross; on l. 
A/N/N/O; on r., x/ч; beneath, 
B. In ex., NIKO

541/2 Nikomedia
DOC I: 114, No. 
120b

275 1774 353 14.95 34´36 [---] Same M worn

20 nummia

276 1299 111 6.44 27
[DN IV]STINI-[--]
PPAVC Bust r.

K Above and below, stars; 
on l., long cross; on r., Δ

527–537 Constantinople
DOC I:81, No. 
33

277 1564 308 6.27 23 [---] Same K above, cross; on l. 
A/N/N/O; on r., XXX/II

558/9 Nikomedia
DOC I: 122, No. 
154

nummus

278 0136 105 0.50 9 [---] Same 534–539 Karthago
DOC I: 170, No. 
308.1

279 1810 01 1.18 10´12 [---] Bust r. Within wreath VOT/ XIIII 540/1 Karthago
DOC I: 168, No. 
303

Justin II, 40 nummia

280 5016 513 14.95 63
[---]-NVS[--]AVC 
Justin and Sophia 
and thrones

M Above, cross; on l., 
A/N/N/O; on r., II/II; below, B; 
in ex., NIKO

568/9 Nikomedia
DOC I:227, No. 
94b

281 0229 097 13.80 29

DN IVSTI-NVS PP 
AVC
Justin and Sophia 
facing, enthroned, 
cross between heads

M above, cross; on l. 
A/N/N/O; on r., X; beneath, 
B. In ex., KYZ

574/5 Kyzikos
DOC I: 236, No. 
123c

282 0089 084 8.00 30 [---] Same
M, above, cross; on l.,
A/N/N/O; on r., X/I; beneath, 
B. In ex., CON

575/6 Constantinople
DOC I: 212, No. 
40b
Worn

283 0124 085 16.80 31 [---] Same Same Corroded
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Basket Locus
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(g)
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(CE)
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and remarks

Justin II, 20 nummia

284 1846 01 2.63 16´20 [---] Same
K above, cross; on l. 
A/N/N/O; on r., ч 569/70 Thessalonika

DOC I: 222, No. 
68;
broken

285 1015 100 4.90 20´21 [---] Same K above, cross; on l., 
A/N/N/O; on r., ч. In ex., TES

569/70 Thessalonika
DOC I: 222, 
No. 68

286 1030 107 5.55 20´21 [---] Same Same; on r. X. In ex., TES 574/5 Same
DOC I: 223, 
No. 77

287 0191 099 4.65 18x20 [---] Same Same Same Same Same

288 0243 097 3.15 21 [---] Same Date to r. X; Beneath, 574/6 Antioch
DOC I: 247, No. 
170.1

Maurice, 20 nummia

289 0335 139 5.45 16´21

DN mAVRICI TIbER 
PP AVC Facing bust, 
in cuirass and crown 
with cross, holding 
cross on globe

K above, cross; on l., 
A/N/N/O; beneath, A

583–602 Constantinople
DOC I: 313, No. 
53a

290 1275 225 6.72 24

ON mAVRI-TIB PPA 
Facing bust with 
helmet, holding 
cross on globe

K above, cross; on l. A/N/
N/O; on r., чI/II ; below, TΕ

589/90 Thessalonika
DOC I:322, 
No. 81

291 1006 100 3.50 16
Same, but helmet 
with plume

K above, cross; on l., R; on 
r., A beneath, VENNA

586–602 Ravenna
DOC I: 371, No. 
292a

Constans II, 20 nummia

292 1222 215 3.13 19 Corroded K above, cross; on l. 
A/N/N/O; on r., [N]/∈

645/6 Constantinople
DOC II/II:461, 
No. 91a

Uncertain emperor, pentanummium

293 1422 279 0.71 12 Corroded ∈ 6th-7th c.

Unidentifiable

294 1262 218 1.79 15
Possibly small 
Byzantine 
6th c.

Corroded, 
chipped

Umayyad
Anonymous, lead fals

295 0228 097 1.75 13´15 Illegible legend
[محمد] \ رسول \ هللا

Beneath a five-pointed star 
flanked by two pellets

Mid- eighth c.

Baldwin III, obol

296 5020 519 0.44 13
BALDVINVS REX 
Small cross in circle

+ DE IERVSALEM Tower of 
David

1143–1163 Jerusalem
Metcalf 1995, 
No. 154
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תקופה

מספרי 
המטבעות 
מחפירות 

טורגה ועד, 
הירשפלד, 

קלטר וסעיד

מספרי 
המטבעות 
מחפירות 

אוניברסיטת 
חיפה

2013–2010

המטבעות 
באחוזים 

מסך הממצא

10.2מאה 3 לפנה“ס

1-0.2מאה 2 לפנה“ס

0.0--מאה 1 לפנה“ס

30.7-מאה 1 לספירה

0.0--מאה 2

151.4מאה 3

10.2מאות 2–3לא מזוהה

143310.7מחצית ראשונה של מאה 4

1313934.5מחצית שנייה של מאה 4

173311.3מאה 4–5 לא מזוהה

8155.2מחצית ראשונה של מאה 5

71.6מחצית שנייה של מאה 5

644224.0מחצית ראשונה של מאה 6

24128.2מחצית שנייה של מאה 6

10.2-מחצית ראשונה של מאה 7

0.0--מחצית שנייה של מאה 7

20.5מאות 6–7 לא מזוהה

110.5מחצית ראשונה של מאה 8

מחצית שנייה של מאה 
8 ואילך

21
0.7

145296סה“כ

100%סה“כ 441 מטבעות מזוהים

עד וע׳  טורגה  ח׳  של  מחפירותיהם  כרונולוגי  מטבעות  ריכוז   :2 טבלה 
1999–1998 (Kool 2012), ר׳ קלטר 2000–1999 (Kool 2010), י׳ הירשפלד 
איזנברג ומ׳   (2009 (סעיד   2007 סעיד  ע״ס   ,(Amitai-Preiss 2006)  2006

על  מבוססים  הראשונות  החפירות  שלושת  (נתוני   2013–2010 בר  וש׳ 
טבלת ריכוז מטבעות של קול 2012).23

המטבעות הותאמו מיטבית לחלוקה הכרונולוגית ובהתאם למופיע בפרסומים.   23
כ־200 מטבעות לא היו במצב השתמרות המאפשר זיהוי (הם שויכו בדרך כלל 

למאות 4–5 לספירה) והם הושמטו מן הטבלה.
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Abstract

Tell es-Samak (Porphyreon/Shikmona) 
in the Hellenistic, Roman and Byzantine 
Periods

This article surveys the history of Tell es-Samak, on the shores 
of Haifa, from the Hellenistic to the Byzantine periods. It 
focuses on archaeological and epigraphical evidence and on 
the historical sources that are key in depicting the settlement 
during these periods, and on proposing its identification as 
Porphyreon (South).

J. Elgavish conducted the main excavations at the site for 
17 seasons, (1963–1979) exposing the strata from the 
Hellenistic, Roman and Byzantine periods. The Byzantine-
period complexes were also excavated by other scholars, 
before Elgavish’s excavations and particularly after them. The 
recent excavations at the tell by S.  Bar (2010–2012), and in 
the area of the town to the south by Eisenberg were carried 
out in the framework of the University of Haifa expedition. 
The renewed excavations unearthed mainly complexes from 
the Late Roman to the Byzantine periods and an attempt 
was made to integrate Elgavish’s conclusions and excavation 
results in an updated picture of the settlement at Tell es-
Samak during these periods.

Analysis of the historiographic evidence, historical maps, 
integration of the archaeological data, the well-developed 
purple dye industry at the site, and finally, the magnitude 
of its Christian settlement during the Byzantine period, 
all reinforce the hypothesis that what we have here is 
the Christian town of Porphyreon (South) and not Jewish 
Shikmona. The town reached its zenith during the Byzantine 
period, when it covered an area of approximately 80 dunams. 
Porphyreon was abandoned at the end of the 6th–early 7th 
centuries CE, apparently before the Persian conquest.
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